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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Тип предмета научно–стручни  

Одговорни наставник др Ана Елаковић-Ненадовић, доцент 

Наставу изводи др Ана Елаковић-Ненадовић, доцент 

Трајање курса 1 семестар 

За групу 28 

обавезни 

За остале студијске групе 

 

Статус предмета 

(обавезни/ изборни) 

изборни  

Семестар у ком се настава изводи летњи 

Недељни фонд часова: Предавања 1 Вежбе 1 

Број ЕСПБ 3 (три) 

Предуслов за слушање курса положен курс Грчка књижевност 2 

Предуслов за полагање испита за групу 28 положен курс Грчка књижевност 3 

САДРЖАЈ КУРСА 

Садржај 

предмета 

(теоријска 

настава) 

 

Упознавање са развојем византијске књижевности и цивилизације. 

Историјски преглед жанрова византијске књижевности, са најважнијим 

представницима сваког од њих. 

 

 

Циљ  

предмета 

Студент ће савладати жанрове византијске књижевности, што ће му 

омогућити да сагледа континуитет у развоју грчке књижевности и језика у 

периоду између позне антике и модерног доба. Знања стечена на овом 

предмету користиће му да се лакше прилагоди потребама и захтевима 

програма из предмета Грчка књижевност 5. 

 

 

Исход  

предмета 

Студент ће савладати основне појмове везане за византијски период у 

историји грчке књижевности. Ова знања моћи ће да примени на наредне фазе 

 у историји грчке књижевности, које се обрађују у оквиру предметâ Грчка 

књижевност 5, 6, 7 и 8. 



Обавезе 

студената 

Студент је у обавези да, спреман за час, учествује у свим активностима у 

оквиру наставе. 
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Препоручена 

литература 

Дил, Ш. (1927–1929, 1991). Византиске слике I–II (превела с француског О. 

Косановићева). Београд: СКЗ. 

ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100) 

Предиспитне обавезе Завршни испит 

Колоквијум  30 Писмени испит 

 Тест 70 

 

Кратак опис 

предиспитних 

обавеза 

 

Студент полаже колoквијум предвиђен наставним планом и програмом, 

искључиво у термину предвиђеном за спровођење провере знања.  

Кратак опис 

завршног 

испита 

 

Испит је писмени и полаже се на крају 4. семестра. Састоји се од теста који 

обухвата 30 питања.  

 


